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Hål 8 är signaturhålet på Djursholms GK. Stjärnfotografen och veteranen Jan Collsiöö är medlem, både
i föreningen Golfjournalisterna och Djursholms GK. Här laddar Janne från röd tee. Väntar på sin tur gör
Ulla Walldén, Ulla som dagen därpå utklassade hela startfältet i "Östsvenska" på Stockholms Golfklubb.

Zachrissons Pokal avgjordes
på "Zackes" hemmaplan
Drygt ett år efter att Göran
Zachrisson avled hedrade
Golfjournalisterna sin förre
ordförande med att avgöra
Zachrissons Pokal på hans
hemmaplan. 31 golfjournalister kom till Djursholms GK för

att spela om en inteckning i
vandringspriset.
Patrik Hedlund på Viaplay
och nybliven medlem i Golfjournalisterna, spurtade förbi
SVT Sports Mats Nyström på
de två sista hålen och vann.

Patrik berättar att han några år tidigare kom från en fika
hos Göran Zachrisson med en
ny insikt hur vi bör tänka när
spelet gått i baklås. Efter en
tuff start hjälpte den insikten
Patrik att vinna.
Sid 2-3
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ZACHRISSONS POKAL

Rookien Patrik tog med sig Göran
Zachrissons sensmoral – och vann
31 spelare gjorde upp om
Zachrissons Pokal. Och föreningen samlade in nästan
6 000 kronor till legendarens
minnesfond. Nykomlingen
Patrik Hedlund blev pokalens femte vinnare.
Drygt ett år efter att Göran Zachrisson somnat in var det dags för
Golfjournalisterna att hedra sin förre
ordförande med en tävling på hans
egen hemmaplan.
Djursholms GK mötte upp med en
bana i bästa skick, även om ett lätt
irriterande duggregn försökte sabotera lite. Golfjournalisternas medlem
Tomas Hagfeldt valde dagen till ära att
jobba som banarbetare i stället för att
vara med och tävla.

Nya, unga ansikten

31 spelare kom till start, en mycket
fin siffra och kul att se nya unga
ansikten. En av de nyaste spelarna är
Viaplays Patrik Hedlund som kom in
på 68 slag och därmed vann hela tävlingen före SVT Sports Mats Nyström

Vilken debut! Viaplays Patrik Hedlund, ny medlem i Golfjournalisterna,
slog till direkt och vann Zachrissons Pokal. Här med vandringspriset i
Zachrisson-rummet på arbetsplatsen på Viaplay. Foto: PATRIK LARSON
och Peter Jonsson. Hedlund avslutade
iskallt med birdie-par på de två sista
hålen där Nyström i stället gjorde
dubbla dubbelbogeys.
– Jag höll humöret på topp hela

rundan! Det är det viktigaste för oss
medelhandikappare. Göran Zachrisson har skrivit att man inte ska tala
om sitt eget spel men jag kan sammanfatta det hela med att jag i början

av rundan hade en hel del oflyt, för
att senare ha sanslös flyt. Sänkte
mitt livs längsta putt (25 meter) och
tre långa chippar, förklarar Hedlund
segern.
Har du nåt minne från Göran
Zachrisson?
– Hade förmånen att göra några
inspelningar med honom inför Ryder
Cup och The Open.Vid ett tillfälle
hade Göran dukat upp med wienerbröd och kaffe hemma vid köksbordet. Jag tog mod till mig och frågade
om han hade lust att spela in en
mobilhälsning inför en golftävling jag
snart skulle arrangera. Göran godkände och tänkte en minut innan han sa
något vars sensmoral jag faktiskt bär
med mig när det går tungt.
”Jag vill att du ska ha lite att tänka på
inför tävlingen. Jag vill att du ska tänka
på hur svårt spelet är och hur mycket
tålamod som krävs. Om du tar en katt
och så smeker du pälsen på katten
tvåmiljardertvåhundramiljoner gånger, så
kan du alstra ström som räcker för att
hålla en trettiowatts-lampa tänd i fyra
sekunder. Så svårt är spelet. Lycka till.”
Jonas Berg lockade med dig, visste
du nåt om oss innan?
– Ingenting. Men eftersom golf är
den sport jag helst producerar var
det självklart att ansöka om medlemskap, säger Hedlund.

Två gånger över rälsen

Eftersnack på Djursholms Golfklubb. Den här sextetten hade många slag att ventilera, fr v Björn Hedman, Gunnar Walldén, Ulla Walldén, Mats Hallberg, Patrik Larson och Peppe Eng.

Att spela Djursholm var en speciell
upplevelse för de som inte varit där
förut. Två gånger på rundan kliver
man över rälsen för Roslagsbanan,
och bara ett par utslag från klubbhuset finns till och med en tågstation.
Klubben fyllde 90 år förra året och
är en av klassikerna i huvudstaden.
VD Johanna Kulti välkomnade
Golfjournalisterna och var mycket
glad när vi efteråt kunde berätta att
vi samlat in nästan 6 000 kronor till
Göran Zachrissons minnesfond som
ska förvaltas av Djursholms GK.

"Tjusiga färger du har på bollen", sa Peppe Eng till Per Josefsson när de
gått av övningsgreenen. Peppe fortsatte: "OK, min boll är bara vit, men
mössan kan du i alla fall inte matcha!"
– Så mycket pengar. Så roligt, sa
Kulti.
Och roligt hade vi också. Så kul att
vi gärna kommer tillbaka en annan
gång.
PATRIK LARSON

Zachrissons Pokal 19 september
18 hål slaggolf Djursholms GK

1. Patrik Hedlund
Ågesta
2. Mats Nyström
Nacka
3. Peter Jonsson
Kallfors
4. Mats Hallberg
Nyköping
5. Jonas Berg
Stockholm
6. Erik Bäckrud
Cloud Golf
7. Stig Dahlén
Karlstad
8. Mattias Sandberg Haninge
9. Ulla Walldén
Karlstad
10. Peter Ahnberg
Nacka
11. Jens Cederblad
Saxnäs
12. Björn Hedman
Hinton
13. Lars-Åke Linander Gävle
14. Thomas Sturesson Mauritzberg
15. David Nyström Slite
16. Christian Eriksson Tyresö
17. Anders Lindblad Troxhammar
18. Jabob Bjurström Ingarö
19. Johan Larsson
Huvudstaden
20. Johnny Byström Täby
21. Per Josefsson
När GK
22.Axel Göransson Golfstar
23. Jan Collsiöö
Djursholm
24. Peppe Eng
Ystad
25.Gunnar Walldén Karlstad
26. Lars Wiklund
Ulriksdal
27. Barry Lundström Österåker
Svingar med stil. Det gör Björn
Hammarby
Hedman på bilden och så såg det ut 28. Patrik Larson
29.
Lasse
Hanson
Täby
också för det mesta runt Djursholms
30.
Pär
Andersson
Bro Bålsta
renoverade bana.

68
69
74
75
75
75
76
77
77
78
78
79
79
79
79
79
79
81
83
83
83
83
84
85
85
85
87
87
88
90
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ÖSTSVENSKA PRESSMÄSTERSKAPET

Utklassning när Ulla blev
första kvinnan på tronen
Flaggan i topp, det blev en
utan snopp. Ja men visst.
Golfjournalisterna har fått sin
första kvinna på tronen. Karlstads stolthet Ulla Walldén
krossade männen på Kevinge.

I historisk miljö fick Golfjournalisterna
också se en historisk vinnare. För det
var ju något extra speciellt när Ulla
Walldén som första kvinna genom
tiderna vann en av våra tävlingar när
hon i stor stil, 65 slag (-4), spelade hem
Östsvenska mästerskapet på Stockholms GK (Kevinge).
– Att få vara den första kvinnan som
vinner är naturligtvis extra roligt! Jag
hoppas att det kan locka fler tjejer att
gå med i Golfjournalisterna och att
delta i tävlingarna. Det brukar vara
lite ensamt i damklassen, säger Ulla
Walldén som varit med i föreningen de
senaste åren.
Ulla spelade med titelförsvararen Ulf
Eneroth och 2013 års vinnare, jag själv,
och var ödmjuk nog att tacka båda sina
partners för hjälp under rundan.
– Ärligt talat hade jag inte minsta

förhoppning om en topplacering, men
ibland spelar man som bäst när förväntningarna är låga. Ulf Eneroth var
ju titelförsvarare från 2021 och Patrik
Larson vann Östsvenska 2013 så jag
hade rutinerade kamrater i bollen som
peppade mig när skärpan vacklade,
säger Ulla som sanningen att säga inte
behövde hjälp på ett enda hål.

Lundin-designade nyheter

Kevinge har fått nya bunkrar och
greenområden i design av Christian
Lundin och stod klar tidigare under
sensommaren. Innan spelet på den 89
år gamla banan fick vi en kort föreläsning av klubbchefen Jonas Widegren
som entusiastiskt berättade om både
möjligheter och problem med att driva
en golfklubb mitt i huvudstaden. Även
om själva banan ligger i Danderyds
kommun.
– Det är en utmaning, men vi jobbar
väldigt bra ihop med kommunen. För
något år sedan kom vi exempelvis på
att vi kunde anlägga en hundrastgård,
och fick plötsligt alla hundägare på vår
sida, säger Widegren.

Klubben har cirka tre års kö för
nya medlemmar, och ett av kraven
man har på sig från kommunen är
att 70 procent av medlemmarna ska
vara skrivna i Danderyd.
Banan är alltså anlagd 1933, men
Stockholms GK har anor ända sedan
1904. Miljön är superhäftig med
lyxiga villor nere vid Edsviken på ena
halvan, och höghusen i Mörby vid
den andra. Dessutom susar bilarna
förbi på sexfiliga E18 bara några
hundra meter från klubbhuset.
– Kevinge är en bana som var kul
att spela. Inte bara "slå så långt som
möjligt" utan lite spelstrategi, det
gillar jag, säger Ulla Walldén efter sitt
segervarv.
Ulla var hela sju slag före Johan
Larsson och ytterligare två före Peter
Ahnberg. Sist av alla var tävlingsledaren, nämligen undertecknad, men jag
tackar ändå för de varma applåder jag
fick vid prisutdelningen som tack för
årets tävlingar.
PATRIK LARSON

Ulla Walldén,
överlägsen vinnare av Östsvenska Pressmästerskapet. Här
tillsammans med
tävlingsledaren
Patrik Larson
och det pampiga
vandringspriset.

När Ulf Eneroth tar en selfie med det spektakulära par 3-hålet är Ulla Walldén snabbt framme och förevigar. Ulf
var titelförsvarare i "Östsvenska", i år var det just spelpartnern Ulla som var bäst av alla. Överlägset bäst.

1. Ulla Walldén
2. Johan Larsson
3. Peter Ahnberg
4. Björn Hedman
5. Gunnar Walldén
6. Ulf Eneroth
7. Lars-Åke Linander
8. Stig Dahlén
9. Andreas Hanson
10. Mats Olsson
11. Lasse Hanson
12. Peppe Eng
13. Per Josefsson
14. Patrik Larson

Karlstad
Huvudstaden
Nacka
Hinton
Karlstad
Köping
Gävle
Karlstad
Vidbynäs
Nacka
Täby
Ystad
När GK
Hammarby

65
72
74
75
76
76
78
78
79
82
84
91
91
92

Fyllda av självförtroende. Det var den här trebollen intill första
tee på Stockholms GK, fr v Peter Ahnberg, Lars-Åke Linander
och Per Josefsson. Bäst lyckades Ahnberg med en tredjeplats.

Foto: STIG DAHLÉN

Foto: ULLA WALLDÉN

Östsvenska Pressmästerskapet
20 september på Stockholms GK
18 hål slaggolf
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PRESS-SM

Brännholm mästare under fyra årtionden
Mattias Brännholm vann
Press-SM på Hagge GK.
Det var hans sjätte titel.
Än mer märkligt, Mattias
har lyckats vinna tävlingen
under fyra olika årtionden.
– Jag känner mig väldigt
gammal när man ser det
så, skrattade 54-åringen.
Låter som ett oslagbart rekord. Men
ska någon slå det är det förstås Mattias själv. OK, lite gammal är han ju i
dag, men det är bara åtta år till nästa
decennium...

"AimPoint bästa som hänt puttningen"

Två vinnare på Hagge GK den 30 juli, till höger Mattias Brännholm med
pokalen som vandrat sedan 1976 och som visar att han vunnit Mästerskapet (Press-SM) 2022. Till vänster Pär Andersson med vandringspriset
Johnnie Walker Award, som vinnaren av handicapklassen får vårda tills
det är dags för tävling nästa år.
välskött bana. Tyvärr slog senaste
vintern till med svåra skador hos
många klubbar i mellersta Sverige,
Hagges bana var en. Det liknande
under vårvintern på många håll mer
skridskobanor än fairways. Banan
hade inte helt hämtat sig till vårt
mästerskap i slutet av juli.
Deltagarantalet var ovanligt lågt
denna gång och främsta anledningen var nog att Golfjournalisterna
utlokaliserat Mästerskapet till en
klubb och bana långt från storstadsregionerna, där merparten av
medlemmarna bor.
STIG DAHLÉN
BILDEN TILL HÖGER
Peppe Eng avslutar här uppvärmningen på Hagge GK. Förebilden är
spanjoren Jiménez. Det hjälpte dock
inte den här gången, Peppe fick
nöja sig med en åttondeplacering.

82 brutto brukar inte
räcka till seger i detta
anrika mästerskap, men
gjorde det i år. Var Hagge
GK:s bana en ovanligt tuff
utmaning eller berodde
det mer på att flera
toppnamn saknades i
startfältet?
– Jag är väldigt tacksam att
tävlingen avgjordes när och
där den avgjordes. Det blir
ju onekligen mindre svårt
när inte Hallberg och Sjöholm kommer till start.
– Hagge GK är en fin bana,
den ligger makalöst vackert
och den är väl egentligen
inte så jättesvår när man
spelar bra golf. Men den är
ju mer straffade än många
andra banor om man inte
spelar bra.
Hagge GK, en park- och
skogsbana lite vid sidan av
allfarvägarna. Var det
första gången du spelade
här och vilka blev dina
bestående intryck av
banan och klubben?
– Jag har varit på Hagge på

filminspelning för Golfförbundet men hade aldrig spelat den innan jag åkte upp
på torsdagen och gick 18
hål. Tacksam att jag gjorde
det. Jag slog bort sex bollar
på det varvet.
När du vann förra
gången, 73 slag på Ekerum 2015, tackade du
puttekniken AimPoint för
segern, en nymodighet
som du hade lärt dig året
innan. Sju år senare, var
det fortfarande AimPoint
som hjälpte dig att läsa
greenerna och vinna?
– Ja absolut. AimPoint är
det bästa som hänt puttningen överhuvudtaget. Det
finns faktiskt inte någon
ursäkt i världen för någon
golfare att inte veta hur bollen faller och vad rätt linje
är. Sen är puttningen mer
än så, men ett problem är ju
borta ur ekvationen. Och på
Hagge var AimPoint nyckeln
till en ny inteckning.
Hur ser livet ut när du
inte svingar golfklubbor?
På hemsidan är du bland
annat ”certifierad i storybranding”. Vad innebär
det?
– Jag jobbar med att producera innehåll för några
olika kunder. Sedan några år
har jag ett återkommande
uppdrag för Golfförbundet där jag producerar
ett webb-tv-program som
heter Pitch. Programmets
syfte är att genom goda
exempel från andra golfklubbar sprida kunskap och
inspiration runt att utveckla

Foto: STEFAN BRATT

Mattias Brännholm öppnade med
38 på Hagges första nio hål, avslutade med 45, efter dubbelbogey på
sista hålet (par 5). Trots den fadäsen
fixade Mattias segern. Lite flyt ska
vinnare ha och det hade Mattias.
Lågoddsaren och regerande mästaren Joel Sjöholm prioriterade spel
på Europatouren och segraren 2020
Mats Hallberg hade också förhinder.
Nu blev det dubbelt Mattias överst
i resultatlistan. Mattias Sandberg
slutade tvåa, ett slag efter Brännholm. Kunde ha snott segern, om
han undvikit bogeys på 17:e och
18:e.
Om inte om vore – ja då kunde
den här texten ha fått ytterligare en
segrare, med "önskerubriken":
FAGGE KUNG PÅ HAGGE
Men Mats Fagerström, som klarat
halva racet på 40 slag, hade otur på
det spektakulära 16:e hålet. Ett rejält
dogleg höger över sjön Haggen.
– Det knäckte till i ryggen på
andraslaget, sedan var det kört, sa
Fagge efter att ha tvingats skriva dit
åtta slag på 16:e och ännu värre på
17:e, par 3. Inte ens en quadruple
bogey, utan åtta i! Något så ovanligt
som en quintuple bogey.
Mästerskap spelades alltså hos
Hagge GK, som i mars i år av
Golfjournalisterna utsågs till Årets
Golfklubb i Sverige. Valet baserades
på klubbens insatser under senare år
och bland annat en naturskön och

Foto: STIG DAHLÉN

Dubbelt Mattias i topp

Mattias, tänkte du att
där rök segern när du
gjorde dubbelbogey på
sista hålet, ett par 5-hål?
– Jag trodde faktiskt att
det var kört innan dess.
Dubbeln på 18:e kändes
mest som en smärtfri spik
i kistan. Jag blev överraskad
och glad när det visade sig
att det faktiskt räckte. En
seger är alltid en seger, men
det är ju roligare att vinna
med en birdie på sista än att
vara ett slag från en Van de
Velde...

verksamheten på golfklubben. Det gäller allt från den
idrottsliga verksamheten,
banskötsel till det administrativa. Jag tycker det är ett
synnerligen roligt uppdrag.
– Jag har också gått en
utbildning i USA i hur man
kan använda kraften i storytelling för att sprida sitt
budskap bättre. Det handlar förenklat om att man
använder den dramaturgiska
formeln som finns i alla
bra stories och applicerar
det på vad man vill säga. På
så sätt når man ut bättre
med sitt budskap. Det är en
logisk utveckling på vad jag
jobbat med i alla år.
– Jag är faktiskt den enda
svensken som gått den här
utbildningen och det är rätt
spännande med möjligheterna som finns när man

Namn: Mattias
Brännholm
Ålder: 54
Hemort: Bro
Yrke: Egenföretagare.
Golfklubb: Bro Hof
Handicap: 3,1
Favoritklubba: Puttern
Favoritbana i Sverige:
Östersund och Visby.
Favoritbana utomlands: Augusta National, Bandon Dunes,
Wolf Creek och – självklart – Black Mountain.
Inteckningar i Golfjournalisternas vandringspris: 1998, 1999,
2001, 2007, 2015 och
2022.
tar till sig kraften i sina egna
stories på rätt sätt.
Gör du fortfarande jobb
åt SVT, till exempel
golfreportage från USA?
– Det är ju så klart smickrande att frågan ställs. Men
med undantag för en före
detta kollegas begravning
har jag inte varit inne i SVThuset på tio år.
– Däremot hyrde Viasat in
mig som reportagereporter
under OS i Sochi 2014 och
Rio 2016. Jag producerade
också en dokumentär om
de svenska OS-förberedelserna i golf, som sändes i
Viasat direkt efter Stenson
vunnit The Open 2016.
Jobbade även som producent i kontrollrummet för
Discovery under OS i Tokyo
och OS i Peking.
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PRESS-SM forts.

HEMMING STENS MINNE

Foto: STIG DAHLÉN

Linander "parmästare" igen
– men nu med ny partner

Press-SM, 18 hål slagtävling Hagge GK
1. Mattias Brännholm
Bro Hof		
82
2. Mattias Sandberg
Haninge		
83
3. Pär Andersson		
Bro Bålsta
86
4. Lars-Åke Linander
Gävle
88
5. Johan Larsson		
Huvudstaden 89
6. Mats Fagerström
Karlstad		
89
7. Stefan Bratt		
Avesta		
91
8. Peppe Eng		
Ystad		
91
9. Mats Olsson		
Nacka		
92
10. Patrik Larson
Hammarby
93
11. PeO Karlström
Dalsjö		
98
12. Gunnar Walldén
Karlstad		
101
13. Ulla Walldén		Karlstad		101
14. Ulf Eneroth		
Köping		
107
15. Stig Dahlén		
Karlstad		
109
16. Kjell Martinson
Karlstad		
116
Press-SM, 18 hål slaggolf handikappklass
1. Pär Andersson, 71; 2. PeO Karlström 73; 3.
Patrik Larson 74; 4. Ulla Walldén 74; 5. Lars-Åke
Linander75,; 6. Stefan Bratt 75; 7. Mats Olsson
75; 8. Mattias Sandberg 77; 9. Mats Fagerström
77; 10. Peppe Eng 78; 11. Johan Larsson 79; 12.
Mattias Brännholm 80; 13. Stig Dahlén 84; 14.
Gunnar Walldén 85; 15. Ulf Eneroth 87; 16. Kjell
Martinson 92.
Hemming Stens Minne ("Par-SM")
18 hål bästboll, poängbogey:
1. Lars-Åke Linander/Stig Dahlén; 40; 2. Pär
Andersson/Johan Larsson 39; 3. Stefan Bratt/
Kjell Martinson 39; 4. Peppe Eng/Mats Olsson
36; 5. Ulf Eneroth/PeO Karlström 36; 6. Ulla
och Gunnar Walldén 32.

Hagge Golfklubbs bana breder ut sig i vacker natur intill
sjön Haggen.

BILDEN OVAN:
2020 års mästare i
Nettoklassen, Kjell
Martinson, värmde upp
föredömligt före start
BILDEN TILL HÖGER:
Två medföljande
damer fick spela på
Hagge GK, utom tävlan, Marie-Louise Zetterberg (t v) och Karin
Bergman.

Upplösningen av Hemming
Stens Minne blev rafflande
ända in på målsnöret. LarsÅke Linanders nye partner
Stig Dahlén sänkte på 18:e
en tvåmetersputt för 40
poäng till laget och seger i
bästbollen.
Linander vann 2021 ihop med Gunnar Walldén. Stig Dahlén överraskade som ersättare för stabile Walldén
och lyckades, efter en sommar med
svingkaos, ensam spela ihop 37 po.
Linander/Dahlén gick tillsammans
med Pär Andersson/Johan Larsson.
Lika efter 17 hål. På 18:e slog både
Linander och Larsson bort sig från
tee och då hängde allt på lagkamraterna. Efter diverse strul för båda
längs vägen avgjordes allt på green.
– När Pär brände sin putt visste jag
att jag måste sätta min, annars hade
vi förlorat duellen på sämre spelhandicap. Putten kändes obehagligt
lång och jag blev nog mer förvånad
än glad när bollen rullade i, sa Stig.
I en annan boll smög paret Stefan
Bratt/Kjell Martinson fram och kom
in på 39 poäng. Så nära, så nära.

BILDEN OVAN:
Greenområdet på
hål 11, ett lurigt
par 4 på Säters
Golfklubb.

På bilden till
höger visar LarsÅke Linander upp
vandringspriset
och spelpartnern
Stig Dahlén.

BILDEN TILL VÄNSTER:

Johan Larsson slår längre än de flesta
andra golfjournalister i Sverige. Följer
här med oro vart bollen ska landa.
BILDEN UPPTILL:

Bratt i hatt! Stefan har varit med i
våra mästerskap sedan 80-talet.
BILDEN TILL HÖGER:

Ulla Walldén, lycklig efter fint utslag
på 13:e, par 3, 100 m från damtee.
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"Okay, vi kör två år till så att vi får fira 40!"
Sverige blev utklassat i årets
landskamp mot Åland. Bara
Ulf Hellman och Tord Westlund utförde nåt som liknade
golf. Men inför hemresan
sken alla upp – vi får komma
tillbaka nästa år.
Det var dystra tongångar som nådde
oss från Åland under våren och
sommaren. Kanske skulle årets resa,
den 38:e sedan 1984, bli den sista till
Kastelholm och våra vänner på golfklubben.
– Det sägs så, men jag vill mena att
sista ordet inte är sagt, viskade Ålands
lagledare Kjell Hanson i mitt öra när vi
planerade årets landskamp.

Rött, blått, svart och gult

Till sist kom åtta svenskar iväg med
färjan från Grisslehamn en septemberkväll, när valvakan pågick i alla våra
mobiler.
Stig Hoffman, Janne Collsiöö, Tord
Westlund, Agne Jälevik, Lasse Hanson,
Ingemar Jansson, Ulf Hellman och
undertecknad gick på båten med rött
överläge men steg i land med blått. När
det sen gällde golf var det mesta, resul-

tatmässigt, svart för oss blå-gula.
Efter måndagens lättjefulla scramble på Kungsbanan klev ålänningarna
dagen efter ut och krossade oss på sin
nya fina Slottsbana, en 18-hålare, som
veckan innan stått värd för en deltävling på damernas Europatour.
– Det var en succé, konstaterade
Ålands GK:s klubbdirektör Björn
Wennström under den runda han gick
med mig, Torbjörn Eliasson och Uffe
Hellman.
I den bollen var Eliasson, som spelat
alla landskamper, millimeter från
en otrolig eagle på det tredje hålet.
Samma hål där jag själv bjöd på en
”sexputt” efter att ha legat i greenkant
på två.
När vi summerade tävlingen stod
fem ålänningar överst i resultatlistan,
med Jockum Sourander som slutsegrare. Bästa svenskar var Uffe Hellman
och Tord Westlund.
– Banan var suverän, kommenterade
Hellman, som gjorde sin första match
mot Åland på 20 år.
Ingen svensk var speciellt dyster efter
förlusten, och tröttheten byttes till härlig energi när Björn Wennström och
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Kjell Hanson tillsammans konstaterade
att vi haft så trevligt att det blir landskamp både 2023 och 2024.
Det innebär att vi kommer att komma upp i såväl 40 landskamper som 40
år innan vi låter det här evenemangets
saga bli all.

Svårt med balansen

Till sist några rader om hemresan. I
halv storm och veritabelt ösregn fick vi
sitta en halvtimme extra i terminalen
vid Eckerö eftersom polisen genomsökta fartyget på jakt efter en person.
När vi till slut fick kliva ombord och
ge oss iväg mot Sverige var det den
överlägset guppigaste turen vi varit
med om.
Viking Line hade ställt in sin tur,
och Eckerölinjens båt fick kämpa hårt
mot vågorna. Nästan lika hårt som vi
själva fick göra i matsalen där det var
en ren fars att försöka ta sig fram till
sill, gubbröra och kött på ett gungande
golv.
Några av oss var rätt bleka om nosen,
men halvvägs till Sverige lugnade
det ner sig och till slut fick vi åka av i
mörkret. Med ljus i sinnet.
PATRIK LARSON

Tillbaka på Slottsbanan efter 20 år. Uffe Hellman stortrivdes på den fina gamla banan som under senare år
uppgraderas och fått plats på Europatouren. En suverän bana, tyckte den hårdslående Timrå-supportern.

BILDEN TILL VÄNSTER:

Fullt ös. Lasse Hanson
klipper till och då flyger
bollen riktigt långt och
rakt. För det mesta...

BILDEN TILL HÖGER:

Vänskap över landsgränser och decennier.
"Mr Ålands GK", Kjell
Hanson, och Jockum
Sourander med vandringspriset. Det ska
vandra i två år till, så
att 38 år av trevligt
golfutbyte blir 40 jämnt.

Lugnet före stormen. Snart skulle Eckerölinjen lägga ut och det blev en guppig hemresa. Men så här långt
var det lungt för det svenska laget, fr v: Jan Collsiöö, Agne Jälevik, Stig Hoffman, Patrik Larson, Tord Westlund, Ulf Hellman, Ingemar Jansson och Lasse Hanson.
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Gör så
här för
att bli
medlem

"Golfjournalisterna är en förening vars
medlemmar återkommande producerar
golf i media och som träffas för att
vidareutbilda sig och nätverka."

Två nya styrelseledamöter
– båda med singelhandicap

Mattias Sandberg
och Johan Larsson
kliver in i styrelsen när Peppe Eng
och Mats Hallberg
lämnar. I övrigt var
årsmötet en snabbt
avhandlad historia.

Många punkter på dagordningen, men de klarades av
i raskt tempo. Antingen för
att vi var sugna att komma
ut och spela Stockholm
GK:s bana eller för att det
inte varit något större drama
i föreningen under 2022.
Det minus som syns i kassan förklaras delvis av inköp
av kläder som medlemmarna kan köpa. Ett minus som
alltså kan jämnas ut efterhand. Men vi måste också
bli bättre på att få in startavgifter vid våra tävlingar.

De aktiviteter som var planerade på hemmaplan har
genomförts. Tyvärr fick vi
inte ihop något EM-lag den
här gången, men Peppe Eng
har ändå kämpat bra som
lagledare.

Tjocka torvor
Peppe som nu lämnar styrelsen efter många år, tillsammans med Mats Hallberg
som gjort ett år, och ersätts
av Johan Larsson, Expressen, och Mattias Sandberg,
SVT Sport.
– Jag jobbar på Sportexpressen sen 14 år tillbaka
och får själv ihop 50-talet
rundor per år. Känd bland
Sveriges greenkeepers för
mina tjocka torvor, ser ut
som vildsvinen varit framme, säger Johan Larsson.
Johan är en av de medlem-

mar som är med i de flesta
av våra aktiviteter.
– Jag hoppas kunna hjälpa
till med föryngringsarbetet i
klubben och rekrytering av
nya medlemmar. Samt vara
med i diskussionen om hur
och var vi tävlar framöver,
säger Larsson.
Han har handicap under
10 precis som Mattias Sandberg, så det är två duktiga
golfare som kommer in.
Även om de kanske inte håller ”Hallberg-klass”.

Hängiven golfare
Mattias Sandberg har för
övrigt precis 30-årsjubilerat
på banan.
–Jag är hängiven golfare
som spelat sedan 1991 och
som nu sedan några år är
mer besatt än någonsin
tidigare. Eftersom jag är ny i

styrelsen är jag till att börja
med lyhörd för att se på
vilket sätt jag bäst kan bidra,
säger Sandberg.
Gunnar Walldén fortsätter som ordförande och har
sällskap i styrelsen av PeO
Karlström, Patrik Larson,
Björn Hedman och Michael
Broström.
Här nedan ser du styrelsen
för 2022/2023 i bild
Årsmötet på Stockholms
GK inleddes med en föreläsning av klubbchefen Jonas
Widegren som berättade om
hur det är att driva en kommunal bana i storstaden. Till
exempel måste 70 procent
av nya medlemmar vara
skrivna i Danderyds kommun, och man har i dagsläget en kö på tre år.
PATRIK LARSON

”Du har alltid bidragit med mycket positiv energi i styrelsearbetet och inte
minst som lagledare för journalistlandslaget”, sa Golfjournalisternas ordförande Gunnar Walldén när Peppe Eng avtackades på årsmötet.

Peppe Eng avtackades

Han kan inte bara se tillbaka på lång och trogen
tjänst i föreningslivet,
utan också på en framgångsrik tid som landslagsledare. Efter många
års arbete i Golfjournalisternas styrelse kan nu
också Peter Eng titulera
sig hedersmedlem i föreningen.
I samband med årsmötet
på Stockholms GK avtackades Peppe. Han invaldes
i styrelsen 2012 och har
varit föreningens vice ordförande de senaste åren.
Han fick både presentkort
och bollar samt ett livslångt
medlemskap som tack.

Ordförande Gunnar
Walldén konstaterade att
Peppe Eng alltid bidragit
med positiv energi och
att han kommer att vara
saknad i styrelsearbetet.
Sedan 2011 har Peppe
också samlat och lett det
journalist-landslag som
tappert försvarat de blågula färgerna i mötet med
golfande journalister från
andra europeiska länder. I
denna roll är Peppe den
enda svenske kaptenen hittills som tagit medalj. Det
blev brons i Mons i Belgien
2017. Även i lagledarrollen
har Peppe varit en klippa
och energispruta.

I år fick föreningen inte
ihop ett lag och framtiden för arrangemanget är
lite oklar. Fler nationer än
Sverige har lämnat återbud
av olika skäl.
– Men den som tar
över efter mig önskar jag
all lycka till, för det är ett
roligt arrangemang, konstaterade Peppe Eng.
Han tackade samtidigt
för alla glada episoder och
trevliga människor som
resor, aktiviteter och åren i
föreningens styrelse bjudit
på.
TEXT OCH FOTO
ULLA WALLDÉN

Följ oss på golfjournalisterna.se
Gunnar Walldén Björn Hedman

Patrik Larson

PeO Karlström

Michael
Broström

Mattias
Sandberg

Johan Larsson
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Denna sida fylls återkommande på

med ny information, men där finns också
sammanställningar över klubbar som
föreningen utsett till Årets Golfklubb.
Samtliga nummer av denna nättidning
(start 2015) har arkiverats, är sökbara
och kan läsas som pdf-er.
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till föreningens tidigare hemsida (aktiv
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Föreningen Golfjournalisterna bildades
1976.Vi är cirka 100
medlemmar. Många
deltar i våra träffar,
normalt fyra-fem per
år. I anslutning till
flertalet träffar arrangeras tävlingar.
Pandemin har ställt
till det de senaste
två åren, men 2022
kunde vi återigen
genomföra ett fullt
program.
Golfjournalisterna
utser varje år Årets
Golfklubb. 2022 för
44:e gången. Medlemmarna deltar även
i omröstningen om
Årets Golfare.
Alla som återkommande producerar
golf i media kan bli
medlemmar. Förutom
journalister och fotografer är kommentatorer, redigerare,
tekniker med flera
som återkommande
bidrar till att golf
publiceras i media
kvalificerade för
medlemskap.
Är du inte redan
medlem, välkommen
med ansökan om
medlemskap.
Den mailas till
Golfjournalisternas
sekreterare på denna
adress:
patrik.larson@golfjournalisterna.se
Årsavgiften är 200
kronor.
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GUNNARS INSPEL

"Ett herrans LIV"
D

et är både glädje och
sorg i golfens värld
dessa dagar. Om vi börjar
med glädjen så hittar vi
den framförallt på damsidan och på det breda
planet. Golfen nyrekryterar som aldrig förr. Spelglädjen hos knattar och
juniorer blomstrar och
allt fler kvinnor hittar till
den hälsokonsumtion som
golfen innebär. Man ska
inte tacka pandemin för
något, men den är ändå en
av flera förklaringar till att
det spelas så mycket golf
just nu.
Glädjande naturligtvis
och inte bara för de som
njuter av spelet. Glada
miner också i de klubbar som för bara några år
sedan inte visste vad de
skulle dra in på, för att
överleva ett år till.
Tillväxten under coronaåren har ändrat på
förutsättningarna. Vi är
nu fler medlemmar än
någonsin i Golfsverige,
522 540 stycken. Den tidigare toppnoteringen från
2004 är därmed historia.

Luke Donald tog över kaptensrollen efter ratade
Henrik Stenson. På Ryder Cups officiella Facebooksida förklarar han vad Ryder Cup betyder för honom. Bilden hämtad från Ryder Cup Team Europe:s
Facebook-sida

Så vad har vi då att vara
sorgsna över? Ja det är
en fråga på en helt annan
nivå. Låt oss kalla det för
"Ett herrans LIV". Det
handlar om golfsportens
tradition, historia och
kärnvärden. Sportslighet
är och måste alltid vara
den solida grunden i golfen. Det innebär inte bara
spelarnas uppträdande på
banan utan givetvis också
att det är den sportsliga
prestationen som avgör
dina framgångar som spe-

lare. Med andra ord kan
du tävla om både ära och
pengar men det ska ske på
golfens sportsliga villkor.
Att tävla på en stängd
tour där ett begränsat
antal spelare bjudits in för
att fördela stora summor
pengar mellan sig, har inget med riktig tävlingsgolf
att göra. Spelar man bara
för pengar är det heller
inte särskilt intressant för
mig som golfkonsument i
tv-soffan.
Högste ansvarige för
Royal&Ancient Martin

Kärnvärden

Gunnar Walldén

med så kallad sportwashing. Någon närmare presentation av alla brott mot
mänskliga rättigheter som
de står för behövs knappast. Det tillhör allmänbildningen.
Liknande försök har
gjorts med fotbollen där
en Superliga för särskilt
utvalda storklubbar i Europa planerades. Ett antal
av dem nappade, men ett
unisont nej från lagens
supportrar satte stopp för
det hela.

Viktigt att
sätta ner foten

Slumbers uttrycker det så
här:
”LIV-golfen är djupt
skadlig för golfen i stort.
Den underminerar den
meritbaserade kulturen
som gör golfen så speciell
och som vi jobbat hårt för
i vår sport i över hundra
år”.
Det spelar egentligen
ingen roll vilket land som
arrangerar en sådan tour,
men det sticker naturligtvis i ögonen att det är just
Saudi som försöker putsa
på sitt skamfilade rykte

Golfens supportrar kanske
tillhör de mest väluppfostrade, men ibland blir det
för mycket även för dem.
Publikens negativa reaktioner mot LIV-spelarna
under The Open var talande. Buropen som mötte
den tidigare så populäre
Ryder cup-hjälten Ian
Poulter på första tee, säger
det mesta.
Alla som lever på att
spela golf är naturligtvis
i sin fulla rätt att spela
uppvisningsgolf på LIVtouren. Att R&A, PGA,
Svenska Golfförbundet
och andra i den riktiga
golfvärlden, sätter ner foten är dock av allra största
vikt för golfens framtid.
Rory McIlroys och Tiger
Woods engagemang för
golfens sportsliga värden
är en grundbult i motståndet. Spännande fortsättning följer.
GUNNAR WALLDÉN
Ordförande
i Golfjournalisterna

